
 
 

 

Sammanfattande information om hur vi arbetar med snöröjningen och vilka 
krav som ställs:  
 
Vi är en beställarorganisation och har entreprenörer som utför själva snöröjningen, 
de har jour och beredskap dygnet runt, de bevakar vädret. När på dygnet de gör 
åtgärderna beror således på när och hur snön fallit eller hur temperaturen varit. 
Olika gator har olika kriterier där det tillåts ligga mellan 1 -7 cm snö på innan 
snöröjning ska starta. Entreprenörerna har krav på sig att arbetet ska vara färdigställt 
efter x antal timmar, vilket varierar beroende på typ av arbete. 
 
Handskottning ska genomföras vid övergångsställen, trappor, ramper eller där 
maskinröjning inte är möjlig. Salutorg prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning 
pga. aktiviteter som påbörjas 06.30. Trappor och vilplan prioriteras vid snöröjning 
och halkbekämpning. Snövallar som utgör hinder för gång- och cykeltrafiken ska tas 
bort i samband med plogningen. Övergångsställen/gång- och cykelpassager ska 
öppnas i samband med plogning. I efterarbeten ingår flyttning av snövallar till 
planerat läge, siktröjning samt breddning av gång- och cykelväg. I efterarbeten är det 
ytterst viktigt att moddsamlingar vid övergångsställen tas bort. 
 
Här nedan är ett urklipp från avtal som beskriver snöröjning på gångbanor, gång och 
cykelvägar. Vi börjar ploga när det ligger 3 cm snö, håller på i 8 timmar för att sedan 
ha 48/24 timmar på oss att finputsa. 
 
                                                                                                         Snö         tid 
 

Gångbanor, Gång- och cykelvägar 
*   plogning                                         3 cm               8 tim 
    efterarbeten                                                                   48 tim 
    halkbekämpning                                                               6 tim 
 
Övergångsställe, gång- och cykelpassager 
*   plogning                                         3 cm               8 tim 
    Halkbekämpning                                                              6 tim 
   efterarbeten                                                                    24 tim 
 
 

På vissa cykelbanor har vi så kallat sopsaltstråk, var dessa är visas i kartan, se under 
Trafik och resor på kommunkartan http://kartan.linkoping.se/spatialmap Kriterierna 
är enligt nedan. 

 
Sopsaltstråk, Gång- och cykelvägar  
*  plogning/halkbekämpning             1 cm                 3 tim 
    efterarbeten                                                                     24 tim 

 
Finns synpunkter eller iakttagelser tas de tacksamt emot via telefon 013-20 64 00 
eller via hemsidan http://www.linkoping.se/kontakt/felanmalan-och-synpunkter/  
Om man vill ha mer information gå in på följande sidor: 
http://plogat.linkoping.se/  eller http://www.linkoping.se/snorojning  
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